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  نابینا کودکان براي یابی جهت و تحرك افزار نرم طراحی براي راهبردهایی
  جیم سانچز و الیاس مایکول: نویسندگان 

  بلوچستان و سیستان استثنایی پرورش و آموزش یاننابینا آموزش کارشناس و آموزشی تکنولوژي ارشد کارشناس/  اللهی اله ذبیح: مترجم 
  

 

  چکیده
 کمـک  ناآشـنا  و آشـنا  هايمحیط در حرکت براي نابینا افراد به تا شده ارائه موجود 1الکترونیکی جابجایی کمکی ابزار از استفاده يدرباره پژوهش این

 پیشنهاد آنها از موثر ياستفاده و طراحی براي هاییراهنمایی و شده فتوصی الکترونیکی جابجایی کمکی ابزار اساسی ضعف و قوت نقاط همچنین. شود
 جهـت  در قـدم  اولـین  تواندمی کار این نتیجه در. است شده تهیه جابجایی کمکی ابزار کاربرد و توسعه براي هم پیشنهادي طرح همچنین. است گردیده

  .باشد نابینا افراد یابیجهت و تحرك به کمک براي جابجایی کمکی ابزار ي توسعه اساسی هاي جنبه شناسایی
 مجازي محیط الکترونیکی، جابجایی کمکی ابزار نابینا، کاربران محور، -کاربر افزار نرم يتوسعه یابی، جهت و تحرك :کلیدي هايواژه

  

  مقدمه
طراحی نرم افزار براي کاربران با نیازهاي ویژه، نیازمند 

ــژه و د ــر نمــودنرعایــت الزامــات وی در  کــاربرخــود  رگی
تـوانیم فقـط بـا    نمـی  ي کاربران بینـا و بقیه ما. است طراحی

وانمود کردن خودمان به نابینایی، نرم افزارهاي مخصـوص  
ــا  ــراد ب ــا   مشــکالتاف ــیم و تعامــل ب ــایی را آزمــایش کن بین

توانـد رفتـار   یـک کـاربر بینـا نمـی    . را تقلید کنیم هامیانجی
چون الگوهـاي ذهنـی    یک کاربر نابینا را شبیه سازي کند،

بنـابراین وقتـی بـا وسـایل      .شـان شـبیه هـم نیسـت    و شناختی
هایشـان  دیجیتال در حال کار کردن هستند، عالیق و سـلیقه 

بنابراین، هنگام تولید نـرم افـزار   . بینی نیستندقابل پیش واقعاً
بــراي افــراد داراي مشــکالت بینــایی، طراحــان و  2میــانجی

آنهـا بایـد   . انجـام دهنـد   بیشتري هايریزان باید تالشبرنامه
-روش عملکرد الگوهاي ذهنی کاربران نابینا را با آزمایش

  .هاي متوالی آنها در سرتاسر فرایند رشد، بدانند
سازي آماده براي کههاي متنوعیبا وجود کوشش اخیراً

3شانافراد نابینا انجام شده تا مسیریابی
درون  هـاي در محیط 

هـا در مـورد   پژوهشبزار حمایت کنند، و بیرون خانه را با ا
ــت    ــادر اس ــن کــار بســیار ن ــی و چگــونگی انجــام ای  .چرای

 هر چنـد  ؛اندك موجود هم خیلی پیچیده هستند  هايابزار
مطـابق   ولی ضرورتاً شدهها استفاده آوريفناز جدیدترین 

ــتند   ــان نیس ــق نابینای ــا و عالی ــا نیازه ــم  . ب ــا ه ــی از آنه بعض
در نتیجـه،  . کالت بینـایی هسـتند  خودشان بار اضافی بر مشـ 

ــه و   کمبــود واضــحی در مطالعــات کــاربردي در ایــن زمین
کمبـود مطالعـات در ارتبـاط بـا تـاثیر واقعـی ایـن ابــزار در        

  . عملکرد تحرك و جهت یابی کاربران نابینا وجود دارد
هاي درگیر بـا  ابزار تحرك سنتی و مهارت پژوهشاین 

مـا ابـزار کمکـی    . دهدمی ارائه ی،آنها را در هنگام مسیریاب
ــی مــی ETAs(4(جابجــایی الکترونیکــی  ــیم و را معرف کن

هـاي اخیـر را مـورد بحـث قـرار      مشکالت اساسی طراحـی 
هـایی  ي این تجزیـه و تحلیـل، راهنمـایی   در نتیجه. دهیممی

بینـایی ارائـه    بـا مشـکالت  تولید نرم افزار براي افراد  جهت
ــارت  داده، ــر مه ــرك  و ج  ب ــایتی تح ــاي حم ــته ــابیه  ی

)M&O(5  با نشان دادن و طبقه بندي اجزاء اساسی درگیر
هـا  و عینیت یافتن این راهنمـایی  داریم اي تاکید ویژه با آن

 . را در طراحی نرم افزار براي نابینایان توصیف می کنیم
ــت     ــراي حمای ــی ب ــایی الکترونیک ــی جابج ــزار کمک اب
ــه و   کــاربران نابینــا در هنگــام جابجــا شــدن در محــیط خان

آنها از پرگار سخنگو تا وسـایل  . اندبیرون آن طراحی شده
را ممکن سـاخته و   6هاترکیبی که استفاده از مغناطیس سنج

را  8هـا و ردیـاب  7ساکن همانند سرعت سنج ها هايگیرنده
ابزارهــاي جابجــایی الکترونیکــی شــامل . شــوندشــامل مــی
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هاي ردیاب مـاوراء  سامانهگرهاي صدا، بکارگیري هدایت
هــاي مــادون قرمــز و دیگــر وت ضــربان نــبض، ردیــابصــ

  .باشندوسایل می
زیادي صورت گرفته تـابراي عصـاي سـفید     هايتالش

که موفق ترین ابـزار حرکتـی اسـت و بیشـترین کـاربرد را      
یــا حتــی آن را بــا ابــزاري  شــودهــایی تولیــد مکمــل دارد،

بــدون جــایگزین کننــد تــا افــراد نابینــا را در جابجــا شــدن  
حمایت  موجود هايآوريفن از استفاده با ،موانع با برخورد

براي حـل   ابزار کمکی جابجایی الکترونیکی معموالً. کنند
ولـی بـه طـور کلـی آنهـا       ،انـد مشکالت ویژه توسـعه یافتـه  

یابی و سیستم اجتناب از مانع، اطالعات مکان یابی و جهت
ي مسـیرها را در طـی جابجـا شـدن فـراهم      محاسبات بهینـه 

 .ندکنمی
شکل اساسی ابزارهاي جابجایی الکترونیکـی موجـود   م

ایـن  . این است که پیشرفت هاي اخیر، کاربر محور نیسـتند 
ــه مفــاهیمی مثــل قابلیــت اســتفاده و تعامــل، عــدم    مســئله ب
ــا    ــراد نابین ــیش روي اف ــی پ ــکالت حرکت ــایی حــل مش توان
هنگــامی کــه در حــال جابجــا شــدن هســتند و حتــی ایجــاد 

 .آنها، اشاره داردمشکالت جدید براي 
ــیوه    ــر، ش ــاي اخی ــی ابزاره ــکالت اساس ــی از مش   يیک

هـا بـه   آنهـا بعضـی وقـت   . ي اطالعات به کـاربر اسـت  ارائه
دهند تا فرد بـه درسـتی بتوانـد    ي کافی اطالعات نمیاندازه
قـدر اطالعـات اضـافی    ها آنیابی کند و بعضی وقتجهت

ه عنـوان  بـ . کننـد دهند که فـرد را گـیج و دسـتپاچه مـی    می
ي بـیش  مثال، بعضی ابزارهاي جابجایی الکترونیکی با ارائه

ــراي پــردازش و        7     2 از ــان کــه ب ــوم در یــک زم مفه
نگهداري مطالب در حافظه ي کوتـاه مـدت پیشـنهاد شـده     

ایـن  . نـد نکبار اضافی را بر ظرفیت شناختی وارد می ،است
ممکن است نتیجه ي این فهـم عمـومی باشـد کـه بـه دلیـل       

واري و خطرنـاکی حرکـت نابینایـان در محـیط، بـدون      دش
اینکه از محیط شناخت درستی داشته باشند، ابـزار کمکـی   

ي محــیط اطالعــات قابــل تــوجهی دربــاره  جابجــایی بایــد

. فراهم کند تا نابینایان بازنمایی ذهنی از محیط ایجاد کننـد 
این مسئله به این دلیل اسـت کـه تعـدادي از ابـزار کمکـی      

انـد   ي اولیـه، ادعـا کـرده   لکترونیکی توسعه یافتـه جابجایی ا
-ي محیط را ارائـه مـی  که بیشترین اطالعات ممکن درباره

مقداري اطالعـات غیـر ضـروري،     ،حاصل این ابزار. دهند
گیج کننده و بیش از حد نیاز است که فقط کـاربران نابینـا   

   .را گیج می کند
  
  
  
  
  
 

در مـورد تعامـل بـا    آزمایشـی را بـا افـراد نابینـا      9لئونارد
اطالعات انجام داد و نتیجه گرفـت چیـزي کـه بـراي یـک      

کـه  ابزار کمکی جابجایی مفید و ضروري است ایـن اسـت  
فـرد  کـه  اي گونـه بـه  ؛فقط مقدار کمی اطالعات ارائه دهد

ایـن  . اش را بهبـود بخشـد  یـابی نابینا بتوانـد عملکـرد جهـت   
اي باشـد کـه   نهگوباید به ،ي محیطها دربارهمقدار کم داده

ــا  آوري شــدهبــا اطالعــات جمــع ي قبلــی توســط فــرد نابین
این بدین معناست که مقـدار اطالعـات   . تداخل ایجاد نکند

ي اي باشد که در ضمن اینکـه نقشـه  ارائه شده باید به اندازه
کنـد، بـار اضـافی شـناختی ایجـاد      میذهنی از محیط ایجاد 

کـه فـرد   باشد عاتی همچنین نباید این مسئله مانع اطال. نکند
-تحـرك و جهـت  ي هاي اولیـه آنها به عنوان سرنخ نابینا از

 .کندیابی استفاده می
هـا در مـورد   دهـد کـه تـالش   اي نشـان مـی  ادبیات زمینه

بـر ردیـابی مـانع و     ابزارهاي جابجـایی الکترونیکـی عمـدتاً   
عدم برخورد با آن تاکید دارند، ولی همانگونه که لـومیس  

اند، ایـن ابزارهـا در مسـاعدت بـراي     کردهو همکاران بیان 
ي نهـایی ایـن اسـت    نتیجـه . موثرتر ناموفق هسـتند  مسیریابی

یـابی بـراي   ي امکـان جهـت  که ایجاد روشی بـراي توسـعه  

+ 
- 

   هايمسایل ابزاریکی از مهمترین 
  محدودیت  ،کمکی جابجایی الکترونیکی اخیر

  در ارزشیابی میزان کارایی آنهاست تا طراحی 
  بکاربرده شده توسط افراد نابینا  هايمیانجی

 را اعتباریابی کند
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افراد نابینا وابسته به اطالعاتی است کـه فراتـر از تـوان ایـن     
مطالعات زیـادي در تعیـین ایـن کـه نیازهـاي      . وسایل است

هـاي آشـنا و   یـابی در محـیط  بینا بـراي جهـت  واقعی افراد نا
در بعضـی  . انـد ناآشنا چه هسـتند، بـا شکسـت مواجـه شـده     

توانایی آن را ندارند که بـراي یـک    پژوهشگرانموارد هم 
 .نیاز، نمونه ي خاصی از اطالعات را پیدا  کنند

ــایی        ــی جابج ــزار کمک ــایل اب ــرین مس ــی از مهمت یک
ابی میـزان کـارایی   محدودیت در ارزشـی  ،الکترونیکی اخیر

شده توسط افـراد  بکاربرده  هايآنهاست تا طراحی میانجی
 ،بــه عنــوان مثــال، بعضــی وســایل. یــابی کنــدنابینـا را اعتبار 

اي از هدفون هـا را بـه کـار مـی برنـد کـه بـر ادراك        نمونه
د و ایـن مبنـاي اصـلی    نـ گذارشنیداري افراد نابینا تـاثیر مـی  

هسـتند کـه اسـتفاده از    نیز وسایل دیگري  .یابی استجهت
بنـابراین  . آنها نیازمند بکارگیري هر دو دست کـاربر اسـت  

فنـون خــود   دیگـر  مـانع افـراد نابینـا در اسـتفاده از عصــا یـا     
 . محافظتی می شوند

براي افراد نابینا طراحی نشـده انـد و    بعضی وسایل واقعاً
استفاده از آنها نیازمند مقدار زیادي آموزش و کـارآموزي  

ــت  ــ(اس ــد    مث ــفحه کلی ــده و ص ــی ش ــاه نویس ــل کوت ل بری
QWERTY (   که خودشان مانع اضافی براي کـاربران نابینـا

عالوه بر این، پیشـنهاداتی بـراي اسـتفاده از    . کنندایجاد می
هـاي بـزرگ و سـنگین بـراي راهنمـایی افـراد نابینـا        روبات

کننـد یـا در   ها را طی مینهایت وقتی پلهدر وجود دارد که 
کننـد، مـانع اضـافی بـراي     ریک حرکت مـی هاي باورودي

 بیان کـرده اسـت   10همانگونه که ووگل. کندآنها ایجاد می
تواند براي نابینایان در شروع کار ابزار مسیریابی سنتی می «

نامناسب باشد و فقط به صـورت دسـتی و بـه سـختی بکـار      
کـاربر را مشـخص    موقعیـت مکـانی   و معمـوالً  گرفته شوند

 در مـورد میـزان  هاي رسـمی  ه، ارزشیابیبه عالو »کنندنمی
ــ ــتفاده أت ــیله ازثیر اس ــک وس ــرك و  ی ــراي تح ــاص ب ي خ

. شـده اسـت  یابی افراد نابینا به صورت مکـرر انجـام ن  جهت
ــزار     ــی اب ــه ارزش واقع ــت ک ــدین معناس ــن ب ــایی  ای جابج

الکترونیکی خاص براي رشد کیفیـت زنـدگی افـراد نابینـا     
  .مشخص و تعیین نشده است

زیادي که در مورد ابزار کمکی جابجـایی   هايپژوهش
در مورد وسایلی اسـت کـه هـدف     ،الکترونیکی انجام شده

کـه ایـن   وقتـی  .آنها حل یک مشکل مسیریابی خاص است
بـه   کننـد، معمـوالً  هاي غیرآشنا حرکت مـی افراد در محیط

 آوريفـن جاي مشکالت واقعی افراد نابینا بر پیشرفته بودن 
ق عمـومی در ایـن زمینـه ایـن اسـت      یک تواف. تاکید دارند

یـابی در بیـرون   که راه حل استانداردي براي مشکل جهـت 
افزایش قیمـت ابـزار بکـار بـرده شـده      . از خانه وجود ندارد

بنــابراین، آن را بیشــتر  .شــودباعــث مشــکالت زیــادي مــی
متاسـفانه ایـن   .  کند تا یـک راه حـل  تبدیل به یک مانع می

ــین افــرادگســتردگی فاصــله ــا و  اي ب    ایجــاد  آوريفــننابین
 کننـد کـه  بینـایی احسـاس مـی    بـا مشـکالت  افـراد  . کندمی

اي فراهم شده توسط ابـزار کمکـی   افزایش  تحرك حاشیه
جابجــایی الکترونیکــی، ارزش قیمــت بــاالي ایــن ابــزار را  

  . ندارد
کـه ایـن افـراد در حـال     وقتی شوددر نتیجه، پیشنهاد می

تـري  ا هستند، رویکرد عملـی آشنهاي ناجابجایی در محیط
مورد توجه قرار گیرد که متمرکز بـر نیازهـا و مشکالتشـان    

ارزان قیمت موجـود کـه توسـط افـراد      آوريفنباشد و بر 
  .کید گرددأت اثربخش ارزیابی شدهبینایی  با مشکالت

کننـد کـه   مـی  مطـرح را  ی، عـوامل هاي پیشـین پژوهش 
نابینـا بایـد مـورد    ي ابزار کمکی جابجایی افراد براي توسعه

انـد کـه قابـل    لومیس و گالج ادعـا کـرده  . توجه قرار گیرند
هنگـام جابـه   مشـکالت بینـایی،    باترین نیازهاي افراد توجه

ــایی ــی ج ــود   م ــه ش ــه خالص ــد اینگون ــه  : توان ــی ب دسترس
اطالعــات، قابلیــت دسترســی بــه محــیط و اســتقالل در       

  . جابجایی
توانـد بـا   مـی  ي حواسبه اطالعات با باقیمانده دسترسی

اي شـنیداري و المسـه   هـاي رسـانه اي ماننـد  ابزار چندرسانه
ــد بــر فــراهم کــردن  . قابــل دســتیابی باشــد ایــن وســایل بای
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ــا ابــزار در دســترس  اطالعــاتی کــه کــاربران نمــی  تواننــد ب
همچنـــین   .تمرکـــز کننـــد   آورنـــد، بدســـت  خودشـــان

گیرنـد  به تناوب مـورد اسـتفاده قـرار مـی     نمایشگرهایی که
ند هنگـام  نتوامی ،هاي برجستههاي بریل یا نقشهد نوشتهمانن

  .ي اطالعات مورد استفاده قرار گیرندارائه
فقط بدین معنی نیست کـه افـراد نابینـا     قابلیت دسترسی 

بتوانند دوروبر خودشان در یک محیط ویـژه وارد شـوند و   
هـا و  بلکه همچنین بر اینکه آنها بتوانند نشانه ،حرکت کنند

خاص را تشخیص دهند، ترتیب و تـوالی وسایلشـان   عالیم 
  . جا شوند، داللت داردبرا بدانند و با امنیت جا

در هنگام جابجایی بدین مفهـوم اسـت کـه مـا      استقالل
باید ابزار الکترونیکی جابجایی را بر تحرك و جهت یـابی  

افـراد   کـه متمرکز کنیم تا بـه کـاربران نابینـا کمـک کنـیم      
هـاي مختلـف   جنبهتواند از ن مسئله میای. باشند يترمستقل

اول اینکه، نیازي نیست که مـا ابـزار   . مورد توجه قرار گیرد
کمکی جابجایی تولید کنـیم کـه خـودش دردسـر اضـافی      

بنابراین، ابزار باید جابجـایی را راحـت   . براي فرد نابینا باشد
-دلیل است کـه مـا فکـر مـی    ه همین ب. ترتر کنند نه مشکل

هـا یـا   ي پیچیده مثل ابـزار مبتنـی بـر روبـات    هاکنیم سیستم
ي آنها بار اضافی براي ها، از آنجا که وزن و اندازهتاپلپ

دوم اینکه، مـا  . کاربران است، راه مناسبی براي ادامه نیستند
کنیم که اغلب وسایل باید دوره ي عمر معینـی  احساس می
مـورد بحـث    آوريفـن این بدین معناست کـه  . داشته باشند

د کسب و توسـعه ي توانـایی حرکـت و جهـت یـابی را      بای
حمایت کند، نـه اینکـه فراینـدهاي انسـانی مـورد بحـث را       

هدف اصلی این است که استقالل حرکـت   .جایگزین کند
. افــراد نابینــا را در عــادات حرکتــی، رشــد و توســعه دهــیم 

ایفـا   مسـیریابی تواننـد در  نقشی کـه ابـزار الکترونیکـی مـی    
ي راهبردهــا و توســعه در حــدبایــد  ایــن اســت کــه ،کننــد

. دنـ کـاهش یاب  فـردي  مهارت هاي تحـرك و جهـت یـابی   
نبایـد بـراي   دارنـد  بینـایی  ي که مشکالت سوم اینکه، افراد

بینـا یـا   (حرکت در محیط اطـراف وابسـته بـه بقیـه ي افـراد     

  . باشند) نابینا
  

  روش
هاي زیادي را در سانتیگو و چایل با متخصصـان  مصاحبه 

هــا انجــام جوانترنابینــا و کودکــان یــابی، تتحــرك و جهــ
ي مسـایل و  دادیـم تـا نظـرات و احساسـات آنهـا را دربـاره      

نابینـا در طـول روز و وقتـی کـه در     کودکان مشکالتی که 
هسـتند را گـردآوري    هـاي آشـنا در حـال مسـیریابی    محیط
داد ما از آنها سواالتی پرسیدیم که بـه مـا اجـازه مـی    . کنیم

رونـد و  نابینـا بـه مدرسـه مـی     کودکـان نه تا بدانیم که چگو
کننـد، چگونـه اطـراف    چگونه درون مدرسه مسیریابی مـی 

ــی  ــت م ــه حرک ــه و   مدرس ــا درون مدرس ــی آنه ــد، وقت کنن
 ،هاي آشنا در حـال مسـیریابی هسـتند   ي محیطهمچنین بقیه

ي مـدارس  رو دارند و نظـر آنهـا دربـاره   چه مشکالتی پیش
  .خوانند چیستدرس میسنتی که افراد نابینا در آنجا 

شش مصاحبه در سانتیگو و چایل از مـاه مـارچ    :12طرحنامه
هاي زیـادي  ها در موقعیتمصاحبه. اجرا شد 2006اکتبر  تا

مــدارس ســنتی : اجــرا شــدند، شــامل دو نمونــه از مــدارس 
و مـدارس ویـژه   ) بینـا طراحـی شـده بودنـد     کودکانبراي (
کـه  چنـان  ،شـده بودنـد   مجـزا فرق گذاشـته شـده بودنـدیا    (

ارتباطـات  ‹ یک مصاحبه در مرکز ). مشخص بودند معموالً
  .دانشگاه چایل ساخته شده بود › توسعه دانش

جـوان   5شـرکت کننـدگان خیلـی متفـاوت بودنـد،       :نمونه
 14تا  8 ینسن(نابینا کودك  7و ) سال 32تا  20 نینس( نابینا
ي ویژه حضـور داشـتند و دو   در مدرسه کودكپنج ). سال
همچنـین سـه   . دیگر در مدرسه ي عادي حضور داشتندنفر 

یکـی  : متخصص تحرك و جهت یابی هم شـرکت داشـتند  
از این متخصصان هم اکنون مدرس درس هـاي تحـرك و   

ــابی در دانشــجهــت ــرو   کدهی ــوم آموزشــی دانشــگاه مت عل
هاي تحرك درس دیگر مسئول دو متخصص. پولیتان است

ــت ــه و جه ــابی در مدرس ــزاي ی ــوص  13مج ــان مخص نابینای
ــد ــه. بودن ــم آمــوزش   ي شــرکتبقی ــر معل کننــدگان دو نف
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استثنایی، کارشناسان اختالالت بینایی، سه نفـر معلـم و سـه    
نفر روان شناس تربیتـی از دو مدرسـه ي عـادي بودنـد کـه      

  .دانش آموز نابیناي تلفیقی داشتند
آمـوزان،  هاي باز پاسخ متنوعی براي دانـش مصاحبه :  ابزار

-ي آنهـا مصـاحبه  همه. کنندگان اجرا شدکتمعلمان و شر
هاي غیر ساختمندي مبتنی بر راهبرد انجام شده ي قبلـی بـا   

پاسخ هـا و بیانـات ارائـه شـده در     . ندتنوعی از سواالت بود
هـاي صـوتی ضـبط و ذخیـره     طول مصاحبه به صورت فایل

-مصاحبه کنندگان همچنین در طول مالقـات فـیش  . شدند
  .کردندبرداري هم می

 2006ما اولـین مصـاحبه را در مـاه مـارچ      :انجام کار وشر
دانشـگاه چایـل اجـرا     ›دانـش  توسـعه ارتباطـات  ‹ در مرکز 

شرکت کنندگان پنج نابیناي جوان بودنـد، دو نفـر   . کردیم
و سـه  ) کارشناس اختالالت بینـایی (معلم آموزش استثنایی 

ایـن مصـاحبه بـر    . بودنـد  ايرایانـه نفر دیگر مهندس علـوم  
هـاي  ت نوجوانان نابینا هنگام روبه رو شدن با محیطمشکال

آشنا و ناآشنا تمرکز داشت و اینکه چگونـه از یـک مکـان    
کنند، چه نوع از وسایل نقلیـه ي  به مکان دیگر حرکت می
ــی  ــتفاده م ــومی را اس ــراي   عم ــایی ب ــه راهبرده ــد و چ کنن

  . گیرند و غیرهمشکالت مختلف در نظر می
یـابی  هاي تحرك و جهتمدرس درس 2006در ژوئن 

دانشگاه علوم آموزشی متـرو پولیتـان مـورد مصـاحبه قـرار      
-هاي تحـرك و جهـت  او در مورد اینکه چه درس. گرفت

هـا بــه  یـابی وجـود دارنـد و چگــونگی تـدریس ایـن درس     
کننـد  معلمان استثنایی که در آینده بـا افـراد نابینـا کـار مـی     

ي نابینایـان  سهدر طی همین ماه دو معلم از مدر. توضیح داد
هــاي آنهــا مــدرس درس. مصــاحبه شــدند»  14ســانتا لوســیا«

آنهــا اطالعــاتی  .یــابی در مدرســه بودنــدتحــرك و جهــت
 بـا آنهـا   آمـوزان نابینـا  ي مشکالتی که هر روز دانشدرباره

هـایی بـه عنـوان موضـوعات     شوند، از چـه نشـانه  مواجه می
شـده   کـار گرفتـه  هکننـد، راهبردهـاي بـ   مرجع اسـتفاده مـی  

در مواجهه با مشکل، اطالعاتی که بـه نظـر   کودکان توسط 

آموزان مفید است تا توسـط ابـزار کمکـی جابجـایی     دانش
 يبا مدرسـه  سپس. فراهم کردند را الکترونیکی ارائه گردد

ي خصوصی بود تماس گرفتـه  که یک مدرسه »15میسونت«
مدرسـه  ایـن  بـه صـورت تلفیقـی در     ،یک دختر نابینا . شد

ــه همــراه  . کــردمــی تحصــیل ــا دو نفــر از معلمانشــان را ب م
. ي برنامه درسی مورد مصاحبه قـرار دادیـم  هماهنگ کننده

ها بر مشکالت پیش روي دختر نابینـا هنگـام   کید مصاحبهأت
جابجایی در مدرسه بود، چه تغییـرات آموزشـی آنهـا بایـد     

-دانـش ثیر تلفیق یـک  أو ت دادنددر کالس درس انجام می
مـا همچنـین    ؟آمـوزان دیگـر چیسـت   ا بـا دانـش  نابینـ آمـوز  

نابینا در یک کـالس و   کودکاني فرصتی را براي مشاهده
همچنین مسیریابی در حیاط مدرسه در طول زنـگ تفـریح   

  . داشتیم
شناسـان تربیتـی   ما بـا سـه نفـر از روان    2006در جوالي 

آمـوز تلفیقـی   کـه سـه دانـش   » 16السـتاریا «ي عـالی  مدرسه
آموز نابینـا  با یک دانشبعد از آن . کردیممصاحبه ،  داشت

کیـد ایـن مصـاحبه هـم مشـابه      أت. مالقات و مصاحبه کردیم
آموز نابینـا  دانش 5با  2006در سپتامبر . بود قبلیي مصاحبه

مصـاحبه کـردیم کـه در    ) چهار نفـر هـیچ بینـایی نداشـتند    (
در مــورد . ي نابینایــان ســانتا لوســیا حضــور داشــتندمدرســه

هـایی  رویشان در هنگـام مسـیریابی و نشـانه    مشکالت پیش
  .برند سوال کردیممی کارشان بهیابیکه آنها براي جهت

بـا دختـر    2006نهایت یک مصاحبه عمیق در اکتبـر  در 
مـا بـا   . ي میسونت در خانه اش انجـام دادیـم   نابیناي مدرسه

مادرش صحبت کردیم که مشکالت پـیش روي دختـرش   
هـایی کـه   هاي آشـنا و تـالش  یطدر هنگام مسیریابی در مح

بینـا انجـام داده    ي افـراد دختـرش در مدرسـه  ثبت نـام  براي 
سـاله   9 کـودك با خودش کـه یـک   سپس . بود، ذکر کرد

ي چگــونگی جابجــایی در دربــاره ؛ بــود صــحبت کــردیم
مثل طرح ریزي مسیر ( اطراف مدرسه و مشکالت پیش رو

دیجیتـال  و اینکه یک وسیله ي راهنمـاي  ) و گم کردن راه
تمامی اطالعاتی که مـا  . باید چگونه باشد، به ما توضیح داد
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ــه و هــا جمــعاز ایــن مصــاحبه آوري کــردیم در زیــر تجزی
  .تحلیل و خالصه شده اند

ــت  ــرك و جه ــین تح ــاره از متخصص ــابی درب ــوع ی ي ن
کننـد بـراي تحـرك نابینایـان در     اطالعاتی که آنها فکر می

نها اظهار داشتند کـه  آ. محیط مدرسه مفید است، سوال شد
هـاي محـیط، نقـاط میانـه و     مهمترین اطالعات شامل گوشه

کـار   و هـا سـر  هایی که هر روز بـا آن مکـان  موقعیت مکان
آنهـا ذکـر کردنـد    . هـا هسـتند  مثل حمام و خروجـی  ،دارند

که همچنین مهم است که افراد نابینا اطالعـات مفهـومی از   
و حمـل و نقـل    مثل موقعیت اصـلی پیـاده روهـا   (اطرافشان 

مشکالت اساسـی ذکـر شـده توسـط     . داشته باشند) عمومی
هــاي متخصصــان در مــورد تحــرك افــراد نابینــا در محــیط 

آشــنا، ردیــابی موانــع دورتــر از دسترســی وســایل تحــرك 
ــه ــان اولی ــان   (ش ــود بدنش ــی خ ــاها و حت ــل عص ــت) مث . اس

-نمونـه ) هـا طاقچـه (هـا  قوس و ها، لوسترهاها، میلهسردري
  .این موانع هستندهایی از 

هـاي  یـابی در محـیط  وقتی ما در مورد مشکالت جهت 
آشنا از افـراد نابینـاي جـوان سـوال پرسـیدیم آنهـا همگـی        

کننـد و  بودنـد کـه بـه تنـاوب بـا موانـع برخـورد مـی         معتقد
. ددهنــتشــخیص نمــی موانــع را شــانوسـایل تحــرك اولیــه 

ارتفـاع   بـا  هايتعدادي از این موانع شامل پله ها، و ورودي
). شـوند بنابراین توسط عصا تشـخیص داده نمـی  (کم است 

وقتی که مشکالت مسـیریابی درون مدرسـه مـورد بررسـی     
نگـران   نابینا گفتنـد کـه آنهـا عمـدتاً     کودکانقرار گرفت، 

هـایی  برخورد با دیوار یا بقیه افراد هستند و خطر تغییر نشانه
دهـد  یهاي ناشناس بکـار رفتـه، نشـان مـ    که در دیگر مکان

ها آنها از اطالعات مـوقتی بـراي مسـیریابی    که بعضی وقت
  .استفاده می کنند

خواهنـد بداننـد کـه کجـا هسـتند و چـه       افراد نابینـا مـی  
ولـی دوسـت ندارنـد     ،اشیایی در نزدیکی آنها وجـود دارد 

کـه آنهـا   زمـانی . که همه چیز را افراد دیگر به آنها بگوینـد 
ــزار مصــنوعی، واقعیــتبوســیله ــرايي اب شــان خود هــا را ب

-شـان را بهبـود مـی   و ادراك و آگـاهی  دهنـد افزایش مـی 
-ند ما باید اطالعاتی را برایشان انتخاب کنیم کـه نمـی  بخش

اول . آنها را درك کنند) بدون ابزار(توانند به خودي خود 
اینکه نابینایان بدانند کجا هسـتند، قـدم دوم ایـن اسـت کـه      

ک کنـیم، اطالعـات   ي مسـیر کمـ  بـراي تعیـین نقشـه    هاآن
د نـ توانمـی  انسپس خودش ،ارائه دهیم ایشانضروري را به 

 .دنـ د که چـه پـایی را پـیش بگذار   ناي بگیرتصمیم آگاهانه
هـا و  هم کـردن اطالعـاتی دربـاره ي نشـانه    این فقط بـا فـرا  

آیـد، بلکـه بـا فـراهم کـردن اطالعـات       مسیرها بدست نمی
و خطـرات   مثل طول هر مسـیر (اضافی مثل ارزش هر مسیر 

  . آیدبدست می) آن
بر طبق اظهارات بالدوین، آموزش مسـیرها بایـد هـدف    

ــا    ــد ت ــته باش ــی داش ــرانخاص ــت در   فراگی ــراي حرک را ب
ایـن مسـئله بـا راهبـرد     . مسیرهاي دلخواهشان توانمنـد کنـد  

آمـوز،  بعد از این که دانش .هدف محور تکمیل شده است
شـود کـه   یپیشنهاد م ،قادر به حرکت در مسیر مشخص شد

. هـا را افـزایش دهـد   آن را دوباره انجام دهد و تعداد نشـانه 
شـود کـه کـار بـا مسـیرهاي مسـتقیمی       همچنین پیشنهاد می

-مـی ) دورهـاي مسـیر  (هـا  شروع شود کـه در آن چـرخش  
   .کم افزایش پیدا کنندتوانند کم

وقتی که ما در حال معرفی کـردن راه هـاي رسـیدن بـه     
یم خودمـان بـراي آنهـا تصـمیم     توانیک مکان هستیم، نمی

ممکن اسـت راهـی   ) بینا یا نابینا(بعضی مواقع افراد . بگیریم
نباشد، اما ممکن اسـت فوایـد   » بهترین«را انتخاب کنند که 

. داشته باشد که بـر تصمیماتشـان اثـر گذاشـته باشـد      پنهانی
مسیرها  آن در و کنند کشف را میانبرهایی است ممکن آنها

ها تصمیماتشان بـر عـواملی   ضی وقتحرکت کنند، ولی بع
آنها ممکن اسـت  . فراتر از صرفه جویی در وقت تکیه دارد

ترجیح بدهند که از مسـیرهایی اسـتفاده کننـد کـه شـناخته      
 ي داشـته تـر هاي قابل تشـخیص خلوت ترند، نشانه یاتر شده

صداهاي گـیج کننـده،   (و اختالالت محیطی کمتري دارند 
هـا آنهـا حتـی نگـران     عضی وقتب). فقدان نشانه هاي مرجع
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اینکـه چـه مسـیري را انتخـاب کننـد نیسـتند، گرچـه مســیر        
همانگونه کـه  . انتخاب شده ممکن است بهترین مسیر نباشد

-دانسـت کـه راه  آموز نابیناي چایلی بیان کرد، او میدانش
هاي ورودي مدرسـه شـان حلقـوي شـکل اسـت، بنـابراین       

رو او بـا امنیـت   ایـن  فرقی نداشت که از کدام راه بـرود، از 
ــش. شــدوارد مــی ــایی دان ــد توان ــا بای ــوزان نابین شــان در آم

ــد و      ــعه دهن ــاوت را توس ــی متف ــیرهاي حرکت ــاب مس انتخ
  .تصمیم آگاهانه اي بگیرند

نابینــا ظرفیــت ادراکــی محــدودي دارنــد کــه  کودکــان
شـان در تعامـل بـا محـیط، ترسشـان از      ي محـدودیت نتیجـه 

-ز حـد معلمـان و والـدین   جستجو کردن و محافظت بیش ا
آنهـا همچنـین قـدرت تجسـم ضـعیفی دارنـد و       . شان است

ــد   ــایی دارن ــاهیم فض ــادي در درك مف ــن . مشــکالت زی ای
-ها باید در مجموع با هماهنگی حرکات و مهـارت توانایی

  .هاي قبل از استفاده از عصا پرورش داده شود
ها گرفتیم ایـن بـود   هایی که ما بعد از این مصاحبهدرس

هـا  طراحی شوند تا نگرانـی  هاییرایانهمشخص شد باید که 
هاي نابینایان را در هنگـام سـر و کـار داشـتن بـا      و دلواپسی

یـک رویکـرد مبتنـی بـر     . هاي ناآشـنا کـاهش دهنـد   محیط
تواند به ایـن هـدف کمـک کنـد، بـه ویـژه وقتـی        بازي می

نابینـا،  کودکـان  . هسـتند  کودکـان استفاده کنندگان اصـلی  
بورند اطالعات مربوط به حل مشکالتشـان را  جایی که مج

مطابق بـا توانـایی خودشـان فکـر کننـد و بـه        ، هدردرك ک
گـروه کـاري مشـارکتی در یـک گـروه کـار        عضوعنوان 

بدین دلیـل اسـت کـه مـا از     . کنند، باید بدون محافظ باشند
پیشنهاد توسعه ي نـرم افـزار حـل مشـکلی کـه هـر مشـکل        

کنـیم، بلکـه بایــد   مـی  اجتنـاب  ،حرکتـی فـرد را حـل کنـد    
ابزاري باشد که به آنها اجازه دهد تا خودشان مشکالتشـان  

هـا و  را حل کنند، از پیشرفت شان تشویق شـوند و مهـارت  
  .یابی را بکار بگیرندهاي حرکت و جهتقابلیت
را مورد توجـه   کودکاننهایت باید منحنی یادگیري در 

ــرار دهــیم ــه . ق ــز و هــاي چــالش برقبــل از اینکــه برنام انگی

هاي ساده و موارد باید از درس ،را شروع کنیم يترپیچیده
باید به یاد داشته باشیم که قبـل از اینکـه   . آشنا استفاده کنیم

یـابی را شـروع   ي تحرك و جهـت نابینا برنامه کودكیک 
یـابی  کند، باید قبل از آن مستقل شده باشد و توانایی جهت

رشـد   کودكاردي که در مو. به طور مستقل را داشته باشد
عصبی مناسـبی بـراي کـاربرد ابـزار حرکتـی مثـل عصـا را        

تواننـد  نداشته باشد، ابزار کمکی جابجایی الکترونیکی مـی 
 . ابزار مناسبی باشند

و (نابینــا  کودکــانهنگــام آمــوزش مســیرها بــه  :17هــانشــانه
، اسـتفاده از نشـانه هـا ضـروري     )اشخاص نابینا به طور عـام 

درون محیط هسـتند کـه بـه افـراد نابینـا       تیآنها اشارا. است
تعیین موقعیت  خودشان دهند تا اجزاء را در محلاجازه می

بـا بـو   (و موقعیت را حدس بزننـد  ) مثل درها و پله ها(کنند 
اطالعات فراهم شده توسط یـک نشـانه بـه یـافتن     ). و صدا

کنـد، وقتـی یـک نشـانه     کمـک مـی   مسیر و حفظ اشارات
تـر بازسـازي   آسـان  ،شـود، مسـیر  میدرون یک مسیر ظاهر 

هـا همیشـه بایـد از شـکل     هنگـام اسـتفاده از نشـانه   . شودمی
هــر فــرد مجموعــه و ترکیــب . مرســوم آنهــا اســتفاده کــرد

  یـابی  مانند بوهـا و صـدا را بـراي جهـت     هامتفاوتی از زمینه
چیزي که براي یک فرد مفید است ممکـن  . گیردکار میهب

شد یا حتی بـراي خیلـی از کـاربران    است براي بقیه مفید نبا
  .نابینا قابل درك نباشد

هاي مختلـف مـرتبط   موقعیت، نابینا کودکانمصاحبه با 
یـابی بـراي مـا    ها را براي اهـداف تحـرك و جهـت   با نشانه

در حالی که بعضی از آنها اظهار کردند کـه  . مشخص کرد
اي در کاره) مثل فواره ها و تغییرات نور و بوها(ها از نشانه
کنند، بقیه گفتند که بـراي جابجـایی   شان استفاده میروزانه

مـا معتقـدیم   . کننداستفاده نمی )حداقل آگاهانه(ها از نشانه
هــا بــراي کــه گــروه دوم از اهمیــت درك و کــاربرد نشــانه

انجام شده ثابـت   هايپژوهش. اهداف حرکتی آگاه نیستند
ی صـوتی  جهاي ادغام شده بـا میـان  کرده که اطالعات نشانه

بنـابراین بایـد   . توانـد نقشـه ذهنـی کـاربر را ترقـی دهـد      می
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ي ابزار حرکتی که آموزش و کـاربرد  تالشمان را بر توسعه
    هــا را حمایــت کنــد متمرکـز کنــیم، چــون ایــن کــار  نشـانه 

   نابینــا  کودکــانتوانــد مفیــدترین شــیوه بــراي تحــرك  مــی
  .باشد

  
سـیریابی در  افـزار م هایی براي تولیـد نـرم  راهنمایی

  محیط 
توانـد  بینـایی مـی   بـا مشـکالت  افـزار بـراي افـراد    تولید نـرم 

چـون یـک رویکـرد     ،بزرگترین مشکل براي طراحان باشد
بـا پیـروي از یـک سـري      .کنـد را ایجـاب مـی   وجهیچند 

هـاي ارائـه   رهنمودهاي طراحی شده که از ترکیـب توصـیه  
 و مشـاهدات رسـمی مـا کـه قـبالً      پژوهشـگران شده توسط 

توانیم بعضی از اهداف می ،اندوصیف شدند، حاصل شدهت
ایـن مـوارد بایـد هنگـام تولیـد       ؛ذکر شده را بدست آوریم

 کودکـان بـویژه بـراي مسـیریابی     ،نرم افزار براي افراد نابینا
اي هـاي ویـژه  ما همچنین راهنمـایی . نابینا مدنظر قرار گیرند

زش یـابی بـراي آمـو   براي تولید نرم افزار تحـرك و جهـت  
هاي مجازي آشنا و ناآشنا ارائه دادیـم و  اشخاص در محیط

هـاي  هاي برخط، مسیریابی در محیطدر طول این راهنمایی

  .واقعی را حمایت کردیم
یـابی،  ما انتظار داریم که نرم افـزار تحـرك و جهـت    :الگو

. پـذیر و قابـل سـازگاري باشـد    انعطـاف  گیـري، قابل اندازه
ــر کــه در یــک رویکــرد ایــن اســت کــه از ا  لگوهــاي معتب

رفتـه اسـتفاده کنـیم و    هاي مشابه بکـار مـی  گذشته در زمینه
-سـپس مـی  . آنها را براي نیازهاي اخیر مناسب سازي کنیم

از آن وســیله  واقعــاً کودکــانخــواهیم مطمــئن شــویم کــه 
این مسئله بـا طراحـی نـرم افزارهـاي     . یا نه کننداستفاده می

اي بدینگونه انگیزه ؛کننده حاصل می شودجذاب و تشویق
ــاد  ــیله ایج ــتفاده از آن وس ــراي اس ــی ب ــودم ــازي. ش ــا و ب ه

تواند به خوبی این نیـاز را برطـرف   هاي تفریحی میفعالیت
از طرف دیگر یـک نـرم افـزار بایـد چـه جـذابیت و       . کنند

بنــابراین، . ســرگرمی داشــته باشــد کــه قابــل اســتفاده باشــد 
سانچز و بالویـان  . هاي کاربردي باید اجباري باشدارزشیابی

ي نـرم افـزار بـراي کـاربران     اند که هنگام توسعهبیان کرده
نابینا، یکی از مهمترین راهبردها ایـن اسـت کـه نـرم افـزار      
باید مبتنی بر الگـو باشـد، گـرایش بـه بـازي داشـته باشـد و        

اي و پایـانی را مـورد توجـه    هاي کاربردي مرحلهارزشیابی
  .قرار دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نتوسط سانچز و بالویا( نابیناکودکان الگوي نرم افزار . 1شکل
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الگــوي مناســب و روش شناســی پیشــنهاد شــده توســط 
-ي بـازي تواند براي طراحـی و توسـعه  سانچز و بالویان می

نابینـا کـاربرد داشـته     کودکاني شنیداري هاي مبتنی بر قوه
، ترکیبـی از  )به شکل یـک نگـاه کنیـد   ( در این الگو. باشد
ي فزاینده و تکاملی پیشنهاد شده کـه شـامل سـطوح    عهتوس

شـود کـه   تجزیه و تحلیل، طراحی، توسعه و اعتباریابی مـی 
 کودکـان افـزار آموزشـی بـراي    اي به نرمدر آن توجه ویژه

به نظر ما این الگـو بـراي تولیـد نـرم افـزار      . نابینا شده است
از  .اي کاربران نابینـا مناسـب اسـت   یابی  برتحرك و جهت

اي را مورد توجـه قـرار   اینرو این الگو رویکرد پیش ساخته
ي ذهنی را نقشه يدهد که خطر شکست کاربر در الگومی

ي فـرد بـا هزینـه    تواند با نیازهاي بالقوهآورد و میپایین می
  .کم سازگار  شود

الگــوي پیشــنهاد شــده بایــد بــراي انعکــاس تعــامالت و 
ار در تلفــن خصوصــیات جدیــد ناشــی از کــاربرد نــرم افــز

مناسـب سـازي و    ،یابیهمراه براي اهداف تحرك و جهت
بـه   هنگامی که از اسـتفاده از دسـک تـاپ هـا    . معرفی شود

کنـیم، سـازگاري اصـلی    گـذر مـی   تلفن همـراه ستفاده از ا
ایـن  : مربوط به تایید نقش اجـرا شـده در محـیط مـی شـود     

ي فعالیـت هـاي   تقویت کننـده و پویـا کننـده   ، برانگیزاننده 
  . کاربر است
هسـتند،   کودکـان وقتـی کـه کـاربران     :18بازي رویکرد

افزار باید همراه با بازي باشد تا به آنها اجازه دهـد تـا بـا    نرم
 ،خنده و بازي یاد بگیرند و با ترکیب یادگیري و سـرگرمی 

می توانیم تجارب پویا و جـذابی را فـراهم کنـیم، بنـابراین     
بـازي، روش  . بیشـتري خواهـد داشـت    ییادگیري اثربخشـ 

جذابی براي ایجاد تعهد بیشتر فراگیران با فراینـد یـادگیري   
است که این مسئله به دلیل درگیـري احساسـی بـازیکن در    

بـازي هـا روش خـوب و جـذابی بـراي      . طول بـازي اسـت  
  .هاي سطح باال مثل حل مشکل هستندتمرین مهارت

هـاي  پیشنهادي بر استفاده از ارزشیابی يالگو :ارزشیابی
ایـن  . اربردي تکوینی و پایانی براي کـاربران تاکیـد دارد  ک

ي ها دربـاره آوري دادهمسئله پایه و اساسی است براي جمع
پذیرش کاربران و اینکه چقدر یک نرم افـزار بـا الگوهـاي    

-هایی مثـل ارزشـیابی  با تاکید بر روش. ذهنی مطابقت دارد
 هـاي شـناختی نیازمنـدي هـاي پنهـانی     هاي ذهنی و بررسی

ویرتـانن و  . شـود براي افزایش تعامـل کـاربر مشـخص مـی    
اند که ارزشیابی یک وسـیله نبایـد بـر    بیان کرده کاسکینن،

حسب اطالعاتی که فراهم کرده است باشد؛ بلکـه تمرکـز   
. اصلی آن باید بر ارزش واقعـی نتیجـه بدسـت آمـده باشـد     

هـاي واقعـی   هاي کاربردي و محـیط باید در زمینه کودکان
هاي طبیعی و مطمـئن تضـمین   ند، بنابراین فعالیتتمرین کن

  .شودمی
هاي کاربر باید قابل لمـس و راحـت   میانجی :هامیانجی

باید بهترین الگوهاي تعـاملی ممکـن بـراي انتخـاب     . باشند
. هاي ارائه اطالعات بکار گرفتـه شـوند  نوع، مقدار و روش

ق کاربران باید شیوه هاي مرسوم ارائه ي اطالعات را بر طبـ 
وقتی کـاربران مـا   . نیازها و عالیق شان بدست آورده باشند

هـایی کـه   بینایی هسـتند، بخصـوص آن   مشکالتافرادي با 
اي طراحی ها باید به شیوهمقدار کمی بینایی دارند، میانجی

شـان بـراي   ي بینـایی شده باشـند کـه  کـاربران از باقیمانـده    
ــ. دریافــت اطالعــات بــه طــور کامــل اســتفاده کننــد  ی وقت

، عـدم  )19در فهرست ها و برچسـب هـا  (متن باشد ،میانجی 
هاي اضافی باید مورد توجـه قـرار گیرنـد،    استفاده از فونت

تـر  از صـفحات کاغـذ پـایین    رایانـه چون وضوح صفحات 
خوانـدن صـفحه   ) عدم فونت هاي اضافی(این مسئله . است

ي فاصـله . کند و کمتـر خسـته کننـده اسـت    تر میرا راحت
هـاي  مانند ترکیب رنـگ (ها ها و تضاد رنگطخالی بین خ

  .باید مورد توجه قرار گیرد نیز )آبی و زرد یا سیاه و سفید
بـه  . تصاویر عکاسی قابل تجسم باید ترجیح داده شـوند 

اجـزاء خیلـی    ،احتمال زیـاد افـراد داراي مشـکالت بینـایی    
مثـل مشخصـات   (نـد دهنمـی  تشـخیص کوچک تصـویر را  

هـاي واضـح   اید از شکلدر عوض ب). ورت یک شخصص
شکل هـا بایـد تضـاد خـوبی بـا رنـگ       . و ساده استفاده کرد
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هـاي صـوتی مـرتبط    زمینه داشته باشند و بایـد بـا راهنمـایی   
ــازه    ــاربر اج ــه ک ــا ب ــد ت ــد باش ــالیفش را بده . ي درك تک

هاي شنیداري باید همراه تصاویر باشـند، بنـابراین   راهنمایی
ذهنـی بسـازند    يلگـو توانند از محیط مجازي، اکاربران می

  .و بنابراین تعامل را افزایش دهند
  
  
  
  
  
  

هـاي  هـاي مختلـف جابجـایی در محـیط    روش :20تعامل
این مسـئله کـاربر را بـراي کشـف     . مجازي باید فراهم شود

ــاره ي   راهبردهــاي مختلــف جابجــایی و ایجــاد دانــش درب
-مسیرها، تعیین کردن محل هـا و تنظـیم زمـان تشـویق مـی     

هـا بـه ایجـاد بازنمـایی  ذهنـی محـیط       ت ایـن نهایـ در . کند
عالوه بر ایـن، کشـف راهبردهـا و    . مجازي کمک می کند

هاي کنتـرل شـده و   رویکردهاي مختلف حرکتی در محیط
تواند اولین مشـوق افـراد نابینـا بـراي انجـام آن در      ایمن می

  .هاي واقعی باشدمحیط
ایـد  ب. کاربران باید ابتدا تصمیم بگیرند و بعد عمل کنند

به آنها اجازه داده شود تا آزادانه و کامل با اجـزاء مختلـف   
هـا  گرچـه بعضـی وقـت   . محیط مجازي تعامل داشته باشـند 

مقداري راهنمایی ضروري است؛ کاربران باید آزاد باشـند  
که خودشان تصمیم بگیرند که آیا پیشنهادات ارائه شده را 

ح هــر عمـل کــاربر بایــد فــوري و واضــ . نــه قبـول کننــد یــا 
تواند بفهمد که چه می بازخورد داده شود، بنابراین او دائماً

ي اعمـالش چیسـت، بنـابراین    دهد و نتیجـه کاري انجام می
  .شودحمایت میاش تعامل شناختی 

هاي اساسـی بـراي   صوت یکی از کانال :21راهنماي صوتی
از صـداهایی کـه بـه    . انتقال اطالعات به کاربران نابینا است

اسـایی اسـت و کیفیـت خـوبی دارنـد بایـد       راحتی قابـل شن 

22صداهاي بی کالم .استفاده شود
براي گوش دادن بهتر از  

راهنماهاي صوتی کالمی هستند، آنهـا حـواس کـاربران را    
کنند و می تـوان بـه راحتـی از    در موقع مسیریابی پرت نمی

بـراي انتقـال    23صـداهاي تجسـمی  . آنها چشم پوشـی کـرد  
ی یتـ چـه کلـی، ویـژه و یـا کم    اطالعات مناسب هستند، گر

گرچـه  . همچنین براي کـاربران گـیج کننـده نیسـتند     .باشند
ممکن است جذاب و مفیـد باشـند ولـی     24کالمی صداهاي

بــه هـر حـال، اســتفاده از   . بعـد از ضـبط قابــل تغییـر نیسـتند    
صـدا   25مانع کـاربرد شـکل بیـان شـفاهی     صداهاي تجسمی

ردن توصیف اگر اصوات کالمی براي فراهم ک. می شوندن
هایمـان  کاملتر نشانه ها بکار روند، مثال اگر ما در توصـیف 

هـا را بـا اسـتفاده از    از مختصات اصلی استفاده کنیم و طول
هـا،  چرخش(یابی ها و مفاهیم تحرك و جهتشمارش قدم

تواننـد  انـدازه بگیـریم آنهـا مـی    ) هاي یک چهـارم چرخش
   .مفیدتر باشند

صداهاي محـیط اطـراف   نباید مانع  ،صداهاي مصنوعی
صـداهاي   یک روش براي انجام این کار، توجـه بـه  . شوند

ــانی    ــد مهم ــته مانن ــانبی ناخواس ــا،ج ــتفاده از   ه ــام اس هنگ
ایـن  . راهنماهاي صوتی در حضور صداهاي محیطی اسـت 

تـوانیم از توانـایی شـنیداري فـرد     بدین معناست که مـا مـی  
کنـیم،  براي منابع مختلف صدا در یک زمان واحد استفاده 

همچنـین داللـت بـر ایـن      مسئله این. بدون اینکه گیج شوند
توانند بر یـک صـداي خـاص تمرکـز     دارد که کاربران می

هـاي افـراد مختلـف    کنند، مثل اینکه افراد از میان صـحبت 
پیـدا   ،دور و برشان صدایی را که مـورد عالقـه شـان اسـت    

  .کنندمی
رجـاع  ها باید معـرف نقطـه ي ا  صداهاي مربوط به نشانه

اي که کاربران بتوانند آنها را از میـان صـداها   گونههباشند ب
، وقتی که یک فـواره بـه عنـوان نشـانه     مثالً. تشخیص دهند

توانــد مرجــع شــود، صــداي حرکــت آب مــیاســتفاده مــی
  .خوبی باشد

به عنوان حـواس   تک صداییو  چند صداییاز صداي 

و کاربرد یافته مطالعات پژوهشی باید توسعه 
هاي تحرك و جهت یابی را در افراد نابینا مهارت

یابی د حمایت قرار دهند تا به جهتتشویق و مور
هاي کارآمد، مطمئن و مستقل دست یابند و شیوه

 .یابی را بهبود بخشندمختلف جهت
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ز آنهـا  مسیریابی اولیـه بایـد اجتنـاب شـود، چـون اسـتفاده ا      
  .ممکن است مانع شنیدن صداهاي محیطی شود

اطالعات باید در هـر زمـان در دسـترس     :محتوا و اطالعات
-باشند و هر جا که کاربران احساس نیاز کردنـد بایـد پیـام   

بعضـی  . هاي مهم براي گوش دادن در دسترس آنهـا باشـد  
اگـر یـک کـاربر    . تواند غیر همزمـان باشـد  مواقع تعامل می

هـایی را کـه از یـک    وتی محیطـی ماننـد پیـام   هاي صـ نشانه
شـود را گـوش دهـد یـا اگـر بـا       بلندگو در مترو اعـالم مـی  

دوستش صحبت کند، اطالعات فـراهم شـده توسـط ابـزار     
هاي بیـرون  طرح. جهت یابی را ممکن است از دست بدهد

از خانه باید انواع تعامـل غیرهمزمـان را مـورد توجـه قـرار      
هاي ه دهند که در آن بتوان پیامتوسع هایی رادهند و روش

  .مهم را در هر زمان تکرار کرد
ها باید شفاف و ساده باشـند، چـون کـاربر    دستورالعمل

نها را در حین تعامل با نـرم افـزار جهـت یـابی درك     آباید 
کنـد تـا اطالعـات ارائـه شـده      این مسئله ادامه پیدا می. کند

شـدن   توسط کاربر پردازش شود، بدون اینکه باعـث گـیج  
  .او شود

ــد     ــابی بای ــزار جهــت ی ــه شــده توســط اب اطالعــات تهی
هـر گونـه   . ي خـاص باشـد  اطالعات مربوط به همان زمینـه 
براي اهداف جهـت یـابی    ،اطالعاتی که در دسترس هستند

عـات  الفقط زیـر مجموعـه ي کـوچکی از اط   . مفید نیستند
باید ارائه شود تا کاربران بتواننـد بـر اسـاس نیازهایشـان در     

ابـزار کمکـی جابجـایی    . یابی از آنهـا اسـتفاده کننـد   تجه
ــی  ــداف و    ETAsالکترونیک ــات، اه ــت، جه ــد موقعی بای

ــانه ــا از     نش ــد ت ــراهم کنن ــاربران ف ــراي ک ــا را ب ــزایش ه اف
  . کنند جلوگیريشناختی بار

بعضی مواقع یک سـري  . هر کاربر با بقیه متفاوت است
، اطالعات که براي یک کـاربر ضـروري و مـرتبط هسـتند    

بنـابراین  . غیر ضـروري باشـند   ممکن است براي بقیه کامالً
ابـزار کمکـی   . باید مورد توجه قرار گیرند 26سلیقه مقداري

جابجایی الکترونیکی باید قادر باشند تـا بـا کـاربر سـازگار     

هـا و اشـارات فـراهم شـده آنهـایی را      باشند تا از میان نشانه
هـا بایـد   لیقهسـ . انتخاب کنـد  ،ستاو که متناسب با نیازهاي

توسط کـاربران در حـین سـازگاري بـا نـرم افـزار مربوطـه        
ایجاد شود و بـه عنـوان عوامـل هوشـمندي در نظـر گرفتـه       
شوند که نیازهاي آینده ي کاربر را تشـخیص مـی دهنـد و    

  .برنامه ارائه می دهند
توانند به طور متـوالی  بعضی عناصر می :  محیط 27بازنمایی

بـراي مثـال، اغلـب    . رار شـوند هاي مختلف تکدرون محیط
مسـتطیلی یـا مربعـی شـکل      تقریبـاً  ،هاي بیرون خانـه محیط

هستند و اغلب آنها چهار دیـوار، کـف و سـقف و حـداقل     
 ،هـا یک مثال از این محـیط . روجی دارندیک ورودي یا خ

ها تختـه سـیاه، میـز و    همه کالس تقریباً. کالس درس است
آمـوزان موقعیـت   دانش بنابراین وقتی. صندلی و غیره دارند

و ترکیب بندي یک کـالس را فهمیدنـد، ایـن دانـش آنهـا      
مفـاهیم  . ها نیـز تعمـیم داده شـوند   ي کالستواند به بقیهمی

وحـش  ها مانند پیاده رو، باغي محیطتوانند به بقیهمشابه می
انجـام   پـژوهش ایـن عقیـده بـا    . و کتابخانه بسط داده شـوند 

کمیل شـود کـه ادعـا نمـود     شده توسط کاپیک می تواند ت
براي بازنمایی محیط و مسیرها باید از یک رویکـرد چهـار   

مسـیرها بایـد ترکیبـی از    . اسـتفاده کنـیم  ) مسـتطیلی (وجهی
هاي مستقیم باشند کـه همـدیگر را از وسـط بـا یـک      بخش
درجه قطع کننـد و درازاي آنهـا نبایـد بیشـتر از      90ي زاویه

ي  قائمـه  رویکرد زاویـه  اگر. باشد) فوت 33 تقریباً(متر 10
تــوانیم از مــی ،بــراي یــک محــیط ویــژه کــافی نباشــد     

  .دستورالعمل  جهت ساعت استفاده کنیم
یابی کـاربران بایـد هـر زمـانی و     تعیین موقعیت و جهت

اي هـم بایـد بـراي یـافتن مسـیرهاي      و شیوه هر مکانی باشد
 .اشتباه شده ابداع گردد

ــد ابزارهــاي  :28هــاختاســابزارهــا و زیر مــورد اســتفاده بای
در ( آنقدر کوچک باشند که به راحتـی قابـل حمـل باشـند    

ایـن بـدین معناسـت کـه     ). کف دست یا جیب جـا بگیرنـد  
نخسـت،  . ابزار مورد استفاده باید سـه ویژگـی داشـته باشـد    
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مـورد   یـابی اولیـه  ابزار نبایـد بـا ابـزار تحـرك و جهـت     این 
. یجـاد کنـد  ي فرد مثل عصا یا سگ راهنما تداخل ااستفاده

دوم، بـر طبـق اظهـارات بیشــتر افـراد نابینـا، هـیچ وســیله ي       
یابی نباید کاربر نابینا را به عنوان یـک فـرد   تحرك و جهت

ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه بیشـتر       . معلول معرفی کنـد 
نابینا دوست ندارند کـه از عصـاي سـفید اسـتفاده     کودکان 

ادي دارد، کنند، در حالی که این وسیله حرکتی مزایاي زیـ 
فرد را بـه عنـوان یـک کـاربر نابینـا معرفـی        یاما به طور کل

همچنین وسایل میـانجی و انـدازه آنهـا بایـد بـراي      . کندمی
  .کاربران نابینا به اندازه کافی متناسب و راحت باشند

یـابی  هاي تحـرك و جهـت  ابزار مورد استفاده در زمینه
-ین آنهـا مـی  باید مصرف باطري پایینی داشته باشند، بنـابرا 

تواننــد خــدمات پیوســته اي را در چــارچوب هــاي زمــانی  
نرم افزارهاي طراحـی شـده بـراي ایـن     . مناسب فراهم کنند

کـاربران، وقتـی کـه     بـه ابزار بایـد روشـی را بـراي هشـدار     
بعضــی از ایــن . بــاطري آنهــا ضــعیف اســت، فــراهم کننــد 

 میکـروفن هـا،  ( شـنیداري ابزارها از پایگاه داده هـا و ابـزار   
ایـن مسـئله بـدین    . استفاده می کنند) بلندگوها، یا هدفن ها

 کـار کـردن  مفهوم است که این ابزار نیروي حداقلی بـراي  
بر طبق نظر کاپیک، درون این ابزار باید سیسـتم  . نیاز دارند

نمایشی جاسازي شود که اطالعاتی دربـاره ي باقیمانـده ي   
  .بگذارد باطري و قدرت پردازش وسیله را در اختیار کاربر

کاربران باید قادر باشند تا خدمات مکـان یـابی مسـتقل    
ي کـاربران  بلکـه از بقیـه   29هـاي سـاکن  از حافظـه  را نه تنها

هــایی را زمینــه همچنــین. کــار گیرنــدهو بــ ردهدریافــت کــ
ي مناسبی اسـتقالل کـاربران حفـظ    طراحی کنند تا به شیوه

بایـد  ) هـا همنظور ابزارها و زمینـ (هزینه ي این راه حل. شود
کــم باشــد و تغییــرات انــدکی را در محــیط مــورد اســتفاده 

یک شیوه بـراي  . دنایجاد کند تا به دفعات قابل استفاده باش
دستیابی به این منظور، استفاده از ابزار نامبرده براي اهـداف  
ــرا    متفــاوت اســت، بــه جــاي اینکــه یــک نمونــه جدیــد آن

فـن همـراه   گوشـی هـاي تل  از یک گزینه، اسـتفاده  . بسازیم

در سـطح جهـان بـه    و  ي اسـت مزایاي زیاد است که داراي
  .استاستفاده مورد طور وسیعی 

  
  بحث

هاي زیادي شده تـا بـراي افـراد نابینـا یـک ابـزار       تالش
 .شــودمکمــل یــا حتــی جــایگزین عصــاي ســفید ، کمکــی

تولیدکنندگان ابزار کمکی جابجایی الکترونیکی نبایـد بـر   
چون خیلی ناممکن است که  ،تاکید کنند» جایگزینی«این 

ي ارزان، قابــل حمــل و مفیــدي مثــل چنــین وســیلهبتواننــد 
ما به جاي جـایگزین کـردن   . عصاي سفید را طراحی کنند

هایمـان را  ي جهت یابی اولیه، باید تالشیا تغییر این وسیله
. یابی متمرکز کنیمجهت يجهت تکمیل نمودن این وسیله

زاري باشد که بتوانـد کـاربران   این بدین معناست که باید اب
 را از موانع و خطرات دور از دسـترس ابـزار تحـرك اولیـه    

آگــاه کنــد و اطالعــاتی دربــاره ي ) عصــا، ســگ راهنمــا(
محیط فراهم کنـد تـا بـه فـرد نابینـا کمـک کنـد کـه یـک          

  . ذهنی صحیح از محیط اطرافشان فراهم کنند يالگو
ر نیسـت  ها مشکل اصلی در اسـتفاده از ابـزا  بعضی وقت

بعضی از . بلکه مشکل در استفاده ي نادرست از ابزار است
اند که تعدادي از افراد نابینا بـه خـاطر   متخصصان بیان کرده

افزایش اعتماد به نفس خود یـا بـه علـت تـالش جهـت راه      
 ،رفتن مثل افـراد بینـا، بـدون اینکـه از عصـا اسـتفاده کننـد       

یص بعضـی از  خیلی سریع راه می روند، بنابراین براي تشخ
  .و با آنها برخورد می کنند کردهموانع اشتباه 

ي هیچ ابزاري وجود ندارد کـه تمـامی مشـکالت همـه    
بدبینانـه نیسـت بلکـه     ،این اظهار نظر. افراد نابینا را حل کند

تولیـد کننـدگان ابـزار کمکـی جابجـایی      . واقع بینانه اسـت 
ت الکترونیکی نباید انتظـار داشـته باشـند کـه تمـام مشـکال      

در . یابی همـه ي افـراد نابینـا را حـل کننـد     تحرك و جهت
یافتـه  عوض، ما معتقدیم که مطالعات پژوهشی باید توسـعه  

هـاي تحـرك و جهـت یـابی را در افـراد      ارتو کاربرد مهـ 
یـابی  نابینا تشویق و مورد حمایـت قـرار دهنـد تـا بـه جهـت      
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هـاي مختلـف   مطمئن و مستقل دست یابند و شیوه کارآمد،
   .بی را بهبود بخشندیاجهت
  
  
  
  
  
  

ي تـري دربـاره  خیلی ضـروري اسـت کـه درك عمیـق    
. هاي تفکر کاربران نابینا داشـته باشـیم  عالیق، نیازها و شیوه

همانگونــه کــه پســاتاس بیــان کــرده اســت، افــراد نابینــا بــه  
کننـد، بنـابراین رفتارهـا و    یـابی مـی  صورت خودکار جهت

-آگـاه کسـب مـی   هاي زیادي را به صـورت ناخود مهارت
-اما در بیان شفاهی اعمال و مفاهیم درگیر در جهت ،کنند

  .یابی ناتوان هستند
قیمت ابزار کمکی جابجـایی الکترونیکـی نبایـد مـانعی     

قیمت  با هاییوريآفن باید تولیدکنندگان .باشد افراد براي
ي افــراد داراي مشــکالت بــراي اســتفاده پــایین کــه کــامالً

انـد، را مـورد توجـه قـرار     رار گرفتـه بینایی مورد آزمایش ق
ي مــدارس، در حــال وارد کــردن ایــن نــوع از همــه .دهنــد

همچنـین بـه نفـوذ    . ها در برنامه درسی شـان هسـتند  فناوري
بـه   .توجـه کنیـد   همـراه  هـاي تلفـن  اجتماعی باالي گوشـی 

-احتمال زیـاد در یـک مـدت زمـان کوتـاه، اغلـب دانـش       
الزم خواهنـد داشـت   یک تلفن همراه با امکانـات   ،آموزان

ــزار کمکــی جابجــایی  کــه از آنهــا مــی ــوان اب ــه عن ــوان ب ت
بنابراین نظر ما این است که ابزار . الکترونیکی استفاده کرد

-هاي موجود، براي اهداف تحـرك و جهـت  و زیرساخت
یابی دوباره اسـتفاده شـود، سیسـتمی کـه بـراي افـراد نابینـا        

عـات مـورد   ارزان و در دسترس است، تولید شود کـه اطال 
نیاز  بـراي مسـیریابی فـراهم کنـد، بـه آنهـا اجـازه دهـد تـا          

ثیر کمـی  أمحیط را بدون کمک افراد بینا درك کننـد و تـ  
هاي موجود داشـته باشـد و بنـابراین آن را در    بر زیرساخت

  .هر مکانی قابل استفاده کند
نابینا، بویژه  کاربرانبراي یابیافزار جهتنرم تولید هنگام
بـه  . شودها احساس مییاز آشکاري به راهنمایین کودکان،

هــایی را بــراي تولیــد همــین دلیــل اســت کــه مــا راهنمــایی
کننـــدگان فـــراهم کـــردیم کـــه بایـــد در هنگـــام شـــروع 

براي مثال، ما پیشنهاد . کارهایشان آنها را مد نظر قرار دهند
کردیم که باید از رنگ هایی که تضاد بـاالیی بـا همـدیگر    

رنــگ  4یــا  3شــود، امــا اگــر شــما فقــط از دارنـد اســتفاده  
ــد،  ــد از   کودکــانیاســتفاده کنی ــایی دارن ــده بین کــه باقیمان

بـه همـین دلیـل اسـت کـه مـا       . شـوند هـا خسـته مـی   میانجی
ها و تصـاویر را هنگـام   ها، رسانهترکیبات جدیدي از رنگ

ولی هر تجربه طراحی بایـد در  . کنیموع کار پیشنهاد میشر
قابـل توجـه بـه طـور رسـمی مـورد       ي زمـانی  یک محدوده

هاي کاربردي اسـتفاده کنـد و   ارزیابی قرار گیرد، از روش
به این نکته توجه کند که احتمال خیلی پایینی وجـود دارد  

 نابینــا، کـه یـک میـانجی تولیـد شــود کـه بـراي هـر کـاربر        
-اینکـه میـانجی  . کاربردي و براي هر نیازي متناسـب باشـد  

ي تعامل اغلب کاربران نابینا هایی طراحی شوند که با الگو
  .باید به یک رقابت تبدیل شود ،تناسب داشته باشند

هاي زمانی طـوالنی  میانجی ها باید براي تعامل در دوره
در نظر گرفته شوند، چون بعضی از انواع نابینایی پیشرونده 

بنابر این طراحان بایـد  ) به مرور زمان بدتر می شوند(هستند
د کنند که خودشان را با کمبود بینـایی  انواع تکاملی را تولی

  .تطبیق دهند
هنگام مسـیریابی، ابـزار کمکـی جابجـایی الکترونیکـی      

این بـدین مفهـوم   . نباید بار اضافی بر فرد نابینا تحمیل کنند
اســت کــه کــاربران نابینــا بایــد قــادر باشــند تــا بــه صــورت 
. خودکار و بدون کمک گرفتن از افـراد بینـا جابجـا شـوند    

بایــد قابــل حمــل باشــند و در هنگــام راه رفــتن درون ابـزار  
هـا، بـه راحتـی    ورودي هاي باریک یـا حرکـت در راه پلـه   

عالوه بر این، باید در نظر داشـته باشـیم   . قابل استفاده باشند
کننـد،  که به کاربران اجازه دهیم تا در حین اینکه رشد می

تعدادي از افراد نابینا به خاطر افزایش اعتماد به 
نفس خود یا به علت تالش جهت راه رفتن مثل افراد 
بینا، بدون اینکه از عصا استفاده کنند خیلی سریع راه 

روند، بنابراین براي تشخیص بعضی از موانع می 
  .و با آنها برخورد می کنند کردهاشتباه 
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و  کــردهمــورد بحــث کــم  آوريفــنوابســتگی شــان را بــه 
شان را براي جابجـا شـدن   یابیهاي تحرك و جهتمهارت

  .توسعه دهند
بیان کرد کـه مـا در مـورد اینکـه چـه       30امرسون فالك

-بیشـتر مـی   ،کار کنیم تا یک فرد را به کره ي ماه بفرستیم
دانیم تا این که بدانیم چکار کنیم که یـک فـرد نابینـا را از    

، پـژوهش  با توجه به تحلیل و تفسیر این. خیابان عبور دهیم
ابزار کمکی جابجایی الکترونیکی از اینکه راه حـل نهـایی   
براي مشکالت حرکتی افراد نابینا باشند، هنوز خیلی فاصله 
دارند، بلکه آنها نقطه ي شروع خوبی براي کمک به افـراد  

هاي حرکـت و  توسعه، تمرین و کاربرد مهارت جهتنابینا 
  .جهت یابی براي نتایج اجتماعی بهتر هستند

  
  : ها زیرنویس

 
1. Electronic travel aids 

.2 interfaces    

.3 navigation 

.4  Electronic travel aids 

.5  Mobility and orientation 

.6  magnetometer 

.7  accelerometer 

.8 gyroscopes 

.9  Leonard 

.10  Vogel 

.11  cafeteria 

.12 Scenario 

.13  segregated 

.14  Santa  Lucia 

.15  Maisonnette 

.16  Lastarria 

.17 Landmarks 

.18  Game orientation 

.19  labels 

.20  Interaction   

.21  Audio cues 

.22  Non spoken 

.23  Iconic sounds 

.24  spoken sounds 

.25  verbalized 

.26  customization 

.27  Representation 

28 .Infrastructure 

.29 static repositories 

30 .Emerson Flouke 
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